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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 

(1898-1993) 

Десанка Максимовић рођена је 16.маја 1898. 
године у селу Рабровици као најстарија од  
осморо деце Драгиње и Михајла Максимовића. 
Десанкине све успомене дубоко су везане за  
Бранковину у којој је радио њен отац као учитељ 
и где је премештен одмах након њеног рођења, 
и где је завршила прва три разреда основне школе. 
Очева промена службе одвела је породицу у  
Ваљево 1908. године где ће будућа песникиња 

завршити основну школу и гимназију. Књижевност јој је предавао Сима Пандуровић, који је  
приметио њен таленат и подржао афирмацију, али су гимназиски дани убрзо прекинути Првим 
светским ратом. После положене матуре Десанка је на Филолошком факултету у Београду уписала 
студије упоредне књижевности,историје и историје уметности. Прве стихове објавила је у часопису 
„Мисао“ 1920.године,а најбоље је примљена песма „ Стрепња“ да би касније постала сарадник и 
других књижевних часописа. При крају студија радила је у обреновачкој приватној гимназији,а 
након дипломирања 1923.године била постављена за суплента Треће београдске гимназије. 
Следеће године публикована је њена збирка једноставног назива „Песме“. Како је током студија 
испољила интересовање за књижевношћу других народа и земаља, у првом редуФранцуске, као 
стипендиста француске владе боравила је у Паризу. Након овог искуства постављена је за супле- 
мента Учитељске школе у Дубровнику где је била запажена и цењена, те ће овај град заувек имати 
њену наклоност. После доласка у Београд 1926.године радила је у женској гимназији све до поче- 
тка Другог светског рата. У међувремену појавиле су се збирке песама и приповедака „Врт дети- 
њства“,“Зелени витез“,“Лудило срца“, „Срце лутке спаваљке“, „Како они живе“, „Нове песме“, 
„Распеване приче“... Страдање српског народа опевала је у чувеним родољубивим песмама  
„Србија се буди“ и „Спомен на устанак“ и најснажнијој својој песми те врсте надахнутој крагује- 
вачком трагедијом „Крвава бајка“. 
У послератном периоду издвајају се књиге „Песник и завичај“, „Мирис земље“, „Говори тихо“, 
„Тражим помиловање“, „ Немам више времена“, „Писма из Норвешке“, „Летопис Перунових  
потомака“, „Озон завичаја“, „Слово љубави“... Песничким врхунцем Десанке Максимовић  
сматра се збирка „Тражим помиловање“ где у лирској расправи са Душановим закоником песни- 
киња заступа све категорије људи, изнеђу многих и своје бранковачке земље. 
За стваралачки рад добијала је највиша државна признања и награде и постала редовни члан 
САНУ. Десанка Максимовић умрла је 11. фебруара 1993. године у Београду, а сахрањена је у 
Бранковини. 
Богато, дубоко емотивно и мисаоно дело, једноставног песничког израза, уврстило је Десанку 
Максимовић у ред наших најомиљенијих писаца. Бранковина као стално надахнуће заузима 
високо место у њеној поезији и осликана је најлепшим бојама-бојама завичаја. 
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7. мај 
Осми Међународни дечји фестивал 

 
Марковдански сусрети деце и песника су 
јединствен фестивал који окупља најпозна- 
тија песничка, музичка и сликарска имена. 
Овогодишњи мотив фестивала је 
„Детињство уједињено у различитости“ 
на коме је учествовало око 2000 малишана 
из Србије и региона. Циљ фестивала био је 
подстицање дечјег стваралаштва,повезива- 
ње и промоција стваралачких способности 

 најмлађих, неговање мултиетичности, неговање језика, популаризација боравка у природи, 
презентација културног и историског наслеђа у срцу Бачке, смањење културног сиромаштва деце 
и младих. Ове године на фестивалу су као домаћини били песник Раша Попов,глумац Бода Нинко- 
вић и други. 
Ученици наше школе освојили су две награде на ликовном конкурсу. 
НАГРАЂЕНИ: Јована Петронијевић 83 – специјална награда 

                         Марко Ђикандић 83 – ДРУГО место 

КООРДИНАТОР: проф. ликовне културе Марија Терзић 
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9.мај 
 
 

Општинско такмичење 
Црвеног крста 
Такмичари: 45 

Координатор: Јелена Матовић 
 
 
 

 
 

Kviz ”Шta znaш o  

Crvenom krstu” 
Crveni krst Beograda od 2000.godine realizuje kviz “Штa znaш o Crvenom krstu ?“. Uчesnici su 
uчenici чetvrtih razreda osnovnih шkola u Beogradu. 
Svaka ekipa broji чetiri чlana.Svake godine u kvizi uчestvovuje preko 110 osnovnih шkola iz 
glavnog grada. Promocija humanih vrednosti i шireњe znaњa o Crvenom krstu i vaspitaњe za 
dobrovoљno davaњe krvi su osnovne poruke kviza. 
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9.мај 

Бирамо нај- креацију 2016.године 
 

Конкурс Бирамо нај-креацију је 
такмичење  у изради најмаштовитије, 
естетски најскладније и најуспешније  
модне скице ( за конфекцију,галантерију  
и обућу).Ученици су се такмичили у две 
категорије: основна и средња школа. 
Ученици наше школе добили су две  
награде. 

НАГРАЂЕНИ: Нина Брцански – похвала за показану креативност 
                          Гала Гајић – ТРЕЋЕ место 
КООРДИНАТОР: проф.ликовне културе Марија Терзић 
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11.мај 

Општинско такмичење 
ПРВЕ ПОМОЋИ 

Домаћин је наша школа 
 

 

 

Љубина екипа 

 

 ПОЛИГОН 
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Испит траје-жири бодује 
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12.мај  

Добро дошли будући прваци! 
 

Будући прваци били су гости  
будућих учитељица. 

Оне су за њих припремиле малу  
приредбу, а затим су посетили и 

библиотеку школе где су се  
послужили слаткишима и соковима. 

 

 

 

Добро дошли у школску библиотеки! 

             

Мало позориште ваших старијих другара 
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А док не научите да читате, 

уместо књиге у библиотеци  

добићете бомбоне! 
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0д 4. до 11. маја 

 

Реализација рекреативне наставе за  
ученике  другог 3,4 и 5 одељења. 
ЗЛАТИБОР НАС ЧЕКА РАШИРЕНИХ РУКУ! 
Свега је било и кише и сунца и СНЕГА ! 

(чудо у мају) 
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26.мај 
Додела диплома за  

постигнуте резултате  
на такмичењу 

Мале драмске форме 
у Скупштини града (стари двор) 

Наши ученици освојили су  
ДРУГУ награду за костим и 

ДРУГУ награду за сценски приказ 
 

 
Реализатори : 

Ана Милуновић, Жељка Драгичевић и Биљана Мицковић Миловановић 
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28. мај 
 

Републичко такмичење 
из српског језика 

у ТРШИЋУ 
Припрема екипе  

проф. Гордана Опалић 
 

 
РЕЗУЛТАТИ: 

Миа Колар и Андрија Вукосављевић - ПОХВАЛА 
 

8.мај 
Републичко такмичење из енглеског језика у Чачку 

Припрема екипе 
проф. Наташа Ђачић 

 
 

 
 Катарина Савић 82 и   РељаПоповић 85 

Ови ученици добили су похвале за учешће на такмичењу. 
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30.мај 
Угледни час: 
ГЕОГРАФИЈА 
одељење  63 

реализатор: проф.географије 
Данка Радић 

 

 

              

Прича траје... на сцени научници,“планете“, породице, обележавање 

породичних празника. 
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од 25.маја до 1. јуна 

 

Реализација рекреативне наставе за  
ученике  првих разреда. 
ЗЛАТИБОР НАС ЧЕКА РАШИРЕНИХ РУКУ! 

Први пут на настави у природи! 
Провод је био незабораван! 

 

 

 

Златибор по дану, Златибор ноћу... 

 


